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Aveiro, 30 de outubro de 2013 

 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 
 

Eleições para a Presidência da CI Região de Aveiro 2013/2017 
 

 

 A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro realizou a sua primeira reunião do 

Conselho Intermunicipal (a entidade que sucede na nova Legislação – Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro – ao anterior Conselho Executivo), do presente mandato autárquico 2013/2017, 

ontem, dia 29 de outubro de 2013 na sua Sede em Aveiro, com a presença de todos os onze 

Presidentes das Câmaras Municipais associadas. 

              Da ordem de trabalhos destacamos a eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do 

Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro, para o mandato 2013/2017 que agora se 

inicia. Por unanimidade, foram eleitos os seguintes Presidentes de Câmara: 

- Presidente: José Ribau Esteves (Aveiro); 

- Vice-Presidente: Joaquim Batista (Murtosa); 

- Vice-Presidente: António Coutinho (Sever do Vouga). 

              O Conselho Intermunicipal também deliberou sobre o Secretário Executivo 

Intermunicipal, sendo que essa proposta será apresentada para deliberação à Assembleia 

Intermunicipal, órgão com competência legal para tomar essa decisão e logo que esteja feita a 

sua instalação, cujo procedimento está já em curso. 

             O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro reitera a sua aposta no crescimento 

da cooperação intermunicipal e da Região de Aveiro, dando seguimento aos muitos projetos e 

parcerias em curso, conquistando novas oportunidades, num exercício que queremos realizar 

com o crescente envolvimento das Forças Vivas e da Cidadania da Região de Aveiro. 

             A próxima reunião do Conselho Intermunicipal será realizada no dia 25 de novembro, 

em Vagos. 

Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores cumprimentos,  
 

José Ribau Esteves, eng.  
Presidente do CE da Região de Aveiro 


